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 нанесення захисних покриттів, відновлення захисної оболонки і 

броні. 

Застосування сплайсів полегшує процес зрощування оптоволокна, 

але робота з ними вимагає практичних навичок. Ступінь втрат у 

такому методі з’єднання волокон менша, ніж від використання пари 

волоконно-оптичних вилок і адаптера, але втрати все ж можуть 

становити 0,1 дБ і вище. Згідно з вимогами стандартів на СКС втрати, 

що вносяться в сплайсі, не повинні перевищувати 0,3 дБ. Для цього в 

ході монтажу проводиться коригування положення волокон одне щодо 

одного, у процесі робіт також необхідно проводити постійний вимір 

втрат на місці з’єднання. 

Крім того, слід брати до уваги той факт, що з часом втрати в місці 

з’єднання за допомогою сплайса можуть збільшитися через зміщення 

волокон у просторі або висихання імерсійного гелю. 

Якість оптоволоконного з’єднання можна перевірити з допомогою 

оптичного тестера або рефлектометра. 

 

 

6.2 Термінування кабелю «вита пара» 
6.2.1 Кольорова послідовність провідників (схеми 

термінування) 
6.2.1.1 Кольорові схеми T568A та T568B 
 

Існує два поширених стандарти з розведення кольорів кабелю 

«вита пара» по парах: T568A компанії Siemon і T568B компанії AT&T. 

Обидва ці стандарти абсолютно рівнозначні, але більш розповсюдже-

ною є схема T568B [74].  

Схему розміщення монтажних контактів роз’єму RJ-45 наведено на 

рис. 6.6. 
 

  
а)  б) 
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Номер контакту за Т568В Пара Номер контакту за Т568А Колір провідника 

1 Par. 2 3 Біло-оранжевий 

2 Par. 2 6 Оранжевий 

3 Par. 3 1 Біло-зелений 

4 Par. 1 4 Синій 

5 Par. 1 5 Біло-синій 

6 Par. 3 2 Зелений 

7 Par. 4 7 Біло-коричневий 

8 Par. 4 8 Коричневий 
 

в) 

Рисунок 6.6 – Схема розміщення монтажних контактів роз’єму RJ-45 

за парами (а), за номерами (б) та їхня відповідність кольорам (в) 
 

 

6.2.1.2 Термінування прямих (патч-кордів) та перехресних 
кабелів 

 

За наведеними схемами може виготовлюватись патч-корд («Patch 

Cord») або кросовер («Crossover»). Для з’єднання ПК та периферійних 

пристроїв із комутаційним обладнанням (комутаторами, маршрутизаторами 

тощо) використовуються відрізки витої пари, обжаті як патч-корд (рис. 6.7).  

Перехресно обжата вита пара («Crossover») може знадобитися у 

двох випадках: 

а) для з’єднання двох комп’ютерів без комутатора;  

б) для з’єднання двох або більше Hub/Switch/Router, які не 

підтримують технологію автовизначення MDI/MDIX (для з’єднання на 

швидкості 100 Мбіт/с). 

 
Рисунок 6.7 – Схема з’єднання патч-корду  

та кросоверу за стандартом Т568В 
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6.2.2 Монтажний інструмент для термінування кабелю 
«вита пара» 

 

Мінімальний комплект монтажного інструмента наведено на 

рис. 6.8 [89]. 

Необхідні інструменти для монтажу: кусачки, ударний інструмент 

для закладення в IDC-контакти, пристрій для зачистки витої пари 

(«стріппер»), обтискувальні кліщі, ніж канцелярський. Крім того, 

необхідні кабельні стяжки (хомути) та елементи маркування. 

Кусачки призначені для перекушування мідного і алюмінієвого 

кабелю, одно- та багатожильного дротів та проводів. Вони не призначені 

для різання сталевого дроту. Рукоятки покриті ПВХ. Матеріал ріжучої 

кромки (високоміцна вуглецева сталь) характеризується твердістю за 

шкалою Роквела. Для роботи з кабелем «вита пара» достатньою є 

величина твердості 45-55 HRC з розміром ріжучої кромки 10-15 мм. 

Приклад – 1PK-037S, HT-222, HP-21 і т. п. 

 

 
Рисунок 6.8 – Мінімальний комплект інструментів 

для термінування «витої пари»: 

1 – кусачки; 

2 – інструмент ударний для розшивки кабелю в IDC-контакти; 

3 – ніж-стріппер; 

4 – кліщі обтискувальні важільні; 

5 – ніж канцелярський з висувним багатосекційним лезом. 
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Кліщі для обтиску (англ. «crimper», крімпер) за конструкцією 

бувають двох типів: важільні та пресові. Важільні (рос. «рычажные») 

кліщі (див. рис. 6.8 № 4) коштують недорого (близько 80 грн), але і 

працюють відповідно – треба докладати досить велике зусилля, і 

обтиск виходить з перекосом або перерізаються окремі дроти 

багатожильного (англ. «stranded») кабелю. Погано обжатий конектор 

може працювати з перебоями, що надалі призводить до повного 

виходу його з ладу. 

Кращими є професійні кліщі Pro’sKit CP-200, HT-500 (рис. 6.9), які 

позбавлені зазначених недоліків. Їхня конструкція така, що при 

обтиску «витої пари» гребінка, що занурює контакти у вилку, 

рухається строго перпендикулярно до вилки. Основна відмінність від 

більш простих обтискачів – міцність конструкції і наявність 

«тріскачки» (рос. «трещотка»). Тріскачка являє собою автоматичний 

блокуючий механізм, який не дає ручкам розійтися раніше, ніж 

штовхачі дійдуть до кінця в гніздах конектора. Це дуже корисно, коли, 

наприклад, інструмент незручно лежить у руках або треба зробити 

велику кількість обтискувальних операцій. 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Професійний крімпер Nikomax NMC-2008AR 

(HT-2008AR) для обтиску конекторів 8Р, 6Р та 4Р 

 

http://gsmserver.ru/shop/instruments/hand_tools/strippers/professional_modular_crimps_strips_cuts_tool_proskit_cp_200.php
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Вартість пресового інструмента дещо більша (близько 300 грн), 

крім того, він більш важкий (0,6 кг проти 0,2 кг – ваги важільного 

інструмента).  

Існують також кліщі, в яких поєднані обтискувальна функція з 

кабельним тестером (наприклад, Tooltest – Hobbes). Це дозволяє 

відразу перевірити якість обтиску роз’ємів RJ45/12/11 на кабелі 

UTP/STP (рис. 6.10). 

Тестер дозволяє перевірити кабельну проводку і патч-корди на такі 

несправності: коротке замикання, переплутані жили в парі, цілісність 

оболонки, а також визначити правильність розведення за стандартом 

Т568. 

Кабельний тестер Tooltest складається з основного і віддаленого 

модуля, які закріплені на ручках крімперу і можуть бути від’єднані від 

інструмента. Вартість – близько 1000 грн. 

 

  
 

Рисунок 6.10 – LAN тестер-

крімпер Tooltest – Hobbes 

Рисунок 6.11 – Стріппер 

зі змінними лезами 

 

У професійному монтажі для зняття ізоляції використовують не 

монолітний стріппер, що йде у комплекті з важільними кліщами 

(див. рис. 6.8 № 3), або вбудований у пресові кліщі (див. рис. 6.9, 

«зачистка»), а професійний стріппер зі змінними лезами, наприклад, 

HT-S501A (рис. 6.11). 

Такий інструмент дозволяє знімати зовнішню ізоляцію з досить 

високою точністю, не зачепивши ізоляції внутрішніх жил. 

Налаштувати його потрібно буде всього один раз після покупки. Для 
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цього потрібно зробити кілька надрізів і відрегулювати стопорний 

болт залежно від їхньої глибини, щоб не ушкоджувалась ізоляція 

провідників витої пари.  

Для розшивки кабелю в комунікаційну розетку, в патч-панель або в 

розподільчі пристрої (плінти) використовується монтажний інструмент 

з ударним ефектом:  

 інструмент типу 110 (рис. 6.12, а); 

 сенсорний інструмент LSA, який називають також «ніж-

метелик» або «KRONE» (рис. 6.12, б). 

Технологія LSA-PLUS®, запатентована компанією ADC KRONE 

(Німеччина), дозволяє підключати жили кабелю без застосування 

пайки, без різьбового з’єднання, без зняття ізоляції. LSA-PLUS – 

абревіатура характеристик технології [102]: 

L – без пайки (нім. «Lötfrei»); 

S – без гвинтового з’єднання (нім. «Schraubfrei»); 

A – без зняття ізоляції (нім. «Abisolierfrei»); 

P – економічна (нім. «Preiswert»); 

L – легка у застосуванні (нім. «Leicht zu handhaben»); 

U – універсальна (нім. «Universell anwendbar»); 

S – швидка і надійна (нім. «Sicher und schnell»). 

Правильність контактного з’єднання відображається характерним 

клацанням сенсорного механізму інструмента LSA-PLUS. Сенсор контролює, 

чи достатньо глибоко запресована жила в контакт, у такому разі 

спрацьовує ріжучий механізм, який відрізає надлишок довжини 

провідника. Кількість підключень при Ø жили 0,4 – 0,8 мм відповідно 

200 – 50 тис. закладень. 
 

 
а)  б)  в) 

 

Рисунок 6.12 – Ударний інструмент для розшивки кабелю: 

а – типу 110; б – сенсорний у розкладеному вигляді для роботи; 

в – складений для утримування в чохлі під час роботи на трасі 
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На рис. 6.12, б видно, що всі три ножі інструмента з’ємні (тобто 

можуть бути заміненими, коли затупляться та перестануть виконувати 

додаткову функцію відрізки кабелю). Ніж знизу (рис. 6.12, б) потрібен 

для напівавтоматичної забивки дротів кабелю в розетку, ніж ліворуч 

зверху (рис. 6.12, б) – для забивки дротів кабелю в розетку вручну, ніж 

праворуч зверху – для витягування невдало «забитої» жили з розетки. 

Верхній та нижній ножі розкладають тільки за необхідністю. 

 

 

6.2.3 Конектори для термінування кабелю «вита пара» 
 

Найбільш використовуваними в розбудові СКС є роз’єми RJ – 

«Registered Jack» (укр. «зареєстрований роз’єм») – офіційно прийнятого 

стандарту роз’ємів «Universal Service Ordering Codes» («Універсальні 

коди класифікації сервісу»). Опис фізичного мережевого інтерфейсу 

RJ включає конструкції обох роз’ємів: «вилки» і «розетки». 

Сімейство таких роз’ємів вельми велике, всі вони мають маркування 

RJ і відрізняються цифрами, призначенням і зовнішнім виглядом.  

У системах передачі даних, телефонії та комп’ютерних мережах 

найбільш поширеними є такі RJ-роз’єми (рис. 6.13): 

а) 8-позиційні (комп’ютерні) RJ-45 (рис. 6.13, а – FTP та рис. 6.13, 

в, г – UTP): 

1) 8P8C (до 1 Гбіт/с); 

2) 8P4C (до 100 Мбіт/с); 

б) 6-позиційні (для телефонних ліній): 

1) RJ-25/6P6C (рис. 6.13, и); 

2) RJ-14/6P4C (рис. 6.13, ж);  

3) RJ-11/6P2C (рис. 6.13, е – UTP та рис. 6.13, з – FTP). 

4-позиційні роз’єми 4P4C (рис. 6.13, д) та 4P2C (рис. 6.13, б) для 

телефонних трубок та гарнітури не належать до сімейства RJ-роз’ємів, 

але в прайс-листах іноді для цих роз’ємів використовуються 

позначення RJ9/RJ10/RJ22. 

Такі конектори (джекі, штекери) розміщують на кінці кабелів для 

з’єднання з розеткою відповідного RJ-типу. Штекер виготовлений 

із прозорого якісного пластику і має 4 – 6 – 8 посадочних місць і 

2 – 4 – 6 – 8 ножів-контактів. На контакти (ножі) нанесений шар 

технічного золота для якісної пропускної здатності роз’єму. Для 

обпресування роз’ємів на кабелі необхідні кліщі з відповідною 

кількістю позицій.  
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а) б) в) г) 

 

 
д) е) ж) з) и) 

 

Рисунок 6.13 – Сімейство RJ-конекторів: 

8-позиційні екрановані FTP (а) та неекрановані UTP (в, г), 

6-позиційні FTP (з) та UTP (е, ж, и), 4-позиційні UTP (б, д) 

 

Усі перераховані 6-позиційні вилки з різною кількістю контактів 

обжимаються тим же інструментом (кліщами обтисковими універсаль-

ними), матриця якого містить усі 6 позицій (див. рис. 6.9). У вилках з 

меншою кількістю контактів не всі позиції матриці використовуються. 

Якщо необхідно вставляти 6-позиційні вилки у 8-позиційні гнізда 

RJ-45, то при виборі вилок слід звернути увагу на будову 

пластмасових боковин (рис. 6.14). Пластмасові краї вилок, що не 

мають спеціальних вирізів під 1-й і 8-й контакти (або під 1-й, 2-й, 7-й і 

8-й контакти), вставляючись у розетку RJ-45, заминають і деформують 

контакти розетки (або патч-панелі). Внаслідок цього телефонний патч-

корд відгинає 1-й, 2-й, 7-й або 8-й контакти модуля RJ-45 і лінія 

виходить з ладу та навіть не тестується [87]. 

На рис. 6.14 ліворуч 6-позиційна 2-контактна вилка 6p2c без бічних 

пазів, праворуч – 6-позиційна 6-контактна вилка Siemon 6p6c, 

оснащена бічними пазами (такі вилки можна сміливо включати в RJ-45 

розетки, не турбуючись за їхнє псування): 
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Рисунок 6.14 – Вилка з литими краями (зліва) 

та вилка з пропилом (справа) 

 

Для двопроводової цифрової телефонії використовуються тільки 

центральні 2 контакти (як і для звичайної аналогової телефонії). Для 

цього підійдуть і 2-, 4- і 6-контактні вилки (див. рис. 6.13, д – и). 

Незадіяні контакти не заважають роботі.  

У відомчих телефонних станціях зустрічається 4-провідникова 

телефонія (наприклад, для системних телефонів, з яких можна 

виконувати програмування) – у такому разі потрібно мінімум  

4 контакти. Отже, підійдуть 4 або 6-контактні вилки, реалізовані в 

шестипозиційному конекторі 6Р (див. рис. 6.13, ж, и).  

Можна також робити спеціальні патч-корди, з одного боку яких 

RJ-вилки 6Р, а з іншого – 8Р; в розетці RJ-45 відповідний конектор 

тримається надійніше.  

У патч-панелях рекомендується завжди використовувати 8-позиційні 

вилки, навіть якщо гнізда призначені виключно для телефонії і в 

роботі задіяні лише 2 або 4 контакти. 

Для зовнішнього (англ. «outdoor») монтажу необхідно застосовувати 

RJ-роз’єми (і вилки, і розетки) з підвищеним ступенем пиловолого-

захищеності (рис. 6.15). 

 
а) б) 

Рисунок 6.15 – Конектор (а) та гніздо (б) роз’єму RJ-45 

у кабельному з’єднувачі з IP68 
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Для захисту притискного важеля роз’єму RJ доцільно застосовувати 

компенсатор механічний (рис. 6.16). 

 
а) б) в) г) 

 

Рисунок 6.16 – Компенсатор механічний (ізолюючий ковпачок) роз’єму 

RJ (а, б) та варіанти неправильного (в) і правильного (г)термінування  
 

Для роз’ємів, які повинні забезпечити більш швидкісні технології, 

застосовується безінструментальне термінування кабелю. Так, для 

підключення до пристроїв мереж стандарту 10Gbase-T можна 

використовувати два різновиди роз’ємів категорій 7 та 7А (рис. 6.17): 

 роз’єм GG45 (від англ. «GigaGate») та його різновид роз’єм 

ARJ45 від компанії Nexans, запропонований для побудування СКС 

Класу F (кат.7); 

 роз’єм TERA, розроблений компанією Siemon [99]. 
 

  

  
а) б) 

 

Рисунок 6.17 – Комбінація «розетка – вилка» 

для забезпечення технологій 10GbE та вище: 

а – GG45-GP45 CAT. 7A; б – роз’єм TERA CAT. 6 
 

Роз’єм GG45 кат. 7A (Класу FА) Nexans має такі властивості: 

 сумісність з RJ-45 (стандарт IEC 60603); 

 діапазон робочих частот до 1000 МГц;  
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 підтримка майбутніх додатків 40 Gigabit Ethernet (40GBase-T); 

 повне екранування для захисту від міжкабельних перехідних 

перешкод; 

 принцип «2 в 1» для двох режимів передачі з використанням 

12 контактів. 

Існує також роз’єм GG45 від корпорації Alcatel, несумісний 

з конектором RJ-45, а розрахований на застосування лише 

вилки конектора GР45 (від англ. «GigaPatch») за стандартом 

IEC 61076-3-110). 

Конектор TERA від компанії Siemon не базується на традиційному 

RJ-45. Контакти гнізда TERA розташовані на двох рівнях – верхньому 

і нижньому. Праві верхня і нижня пари контактів призначені для 

підтримки комп’ютерної мережі, а нижню ліву пару контактів 

рекомендовано відвести під голосовий зв’язок (IP-телефон). До 

розетки TERA можна приєднати однопарні, двопарні й чотирипарні 

кабелі. На теперішній час за ліцензією компанії Siemon конектори 

TERA виробляють ще кілька визнаних виробників. Діапазон робочих 

частот конектора TERA – до 1200 МГц
1) (див. рис. 4.3, б).  

Особливою перевагою конектора TERA є те, що гніздо дозволяє 

розгалужувати пари на різні додатки без використання Y-розгалу-

жувачів [99]. В одне 4-парне гніздо можна за вибором вставити (див. 

рис. 6.17, б): 

 одну 4-парну вилку; 

 дві 2-парні вилки пліч-о-пліч; 

 одну 2-парну вилку і дві 1-парні; 

 чотири 1-парні вилки. 

Конектори TERA призначені для польового термінування та не 

вимагають для цього спеціальних інструментів, що також підвищує 

їхню популярність під час проектування гігабітних ЛОМ.  

 

 

6.2.4 Послідовність дій під час обтиску та загальні 
рекомендації 

 

Під час монтажу кабелю в роз’єми необхідно дотримуватися 

радіуса вигину кабелю. Більш сильний вигин може призвести до 

збільшення зовнішніх наведень на сигнал або до руйнування оболонки 

                                                 
1) Іноді запас частот до 1200 МГц називають категорією 8, але ця назва не 

підтверджується жодним стандартом. Тому більшість вировбників маркують такий 

кабель та роз’єми як CAT. 7A. 
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кабелю. При передачі TV-сигналу можуть виникнути проблеми з 

якістю зображення. 

Для кабелю «вита пара» під час монтажу вигин повинен бути ≥ 8-10 

зовнішніх діаметрів кабелю. Після монтажу ≥ 4-x зовнішніх діаметрів 

кабелю. Радіус вигину ВОК повинен бути не менше 10 зовнішніх 

діаметрів кабелю за відсутності навантаження (після монтажу) і не 

менше 20 зовнішніх діаметрів при протягуванні із зусиллям, що не 

перевищує допустимі значення. 

Для попередження сильного вигину в місці з’єднання кабелю та 

роз’єму RJ-45 необхідно використовувати спеціальні механічні 

компенсатори для роз’ємів («ковпачки»), що також перекривають 

засувки-замки на конекторах та захищають їх від відламування.  

Для створення повного з’єднання з дата-кабелем провідники 

вводяться в роз’єм за відповідним стандартом і обжимаються 

спеціальним обтискним інструментом (за належного досвіду може 

використовуватися викрутка). Під час обтискання для мереж Ethernet 

частіше використовується схема стандарту TIA/EIA-568-B. 

Послідовність дій під час термінування кабелю в роз’єм RJ-45: 

1. Акуратно обрізати кінець кабелю, наприклад, різаком, вбудованим 

в обтискувальний інструмент. 

2. Зняти з кабелю шар зовнішньої ізоляції (рис. 6.18, а, б) на 

довжину близько 20 міліметрів (не ушкодивши ізоляцію на самих 

витих парах). Можна використовувати спеціальний ніж («стріппер») 

для зачищення ізоляції витої пари; його лезо виступає рівно на 

товщину ізоляції, тому не пошкодить провідники. Втім, якщо немає 

спеціального ножа, можна скористатися звичайним або взяти ножиці. 

Якщо кабель – екранована вита пара F/UTP, то необхідно зрізати 

алюмінієву фольгу (рис. 6.18, в). 

 

 
а) 
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б) в) 

Рисунок 6.18 – Зняття стріппером зовнішньої ізоляції (а, б) 

та фольги (в) з кабелю «вита пара» 

 

3. Розвести й розплести проводки, вирівняти їх в один ряд, 

дотримуючись при цьому колірної послідовності за обраним 

стандартом термінування (рис. 6.19). Загнути дренажний дріт на 

ізольований кінець кабелю (див. рис. 6.19). 
 

 
 

Рисунок 6.19 – Розкладання жил витої пари за кольорами схеми Т568В 

 

4. Обкусити проводки так (рис. 6.20, а), щоб їхня довжина без 

зовнішньої ізоляції залишилася трохи більше сантиметра (до 13 мм). 

5. Вставити провідники в роз’єм RJ-45 (рис. 6.20, б). Переконатись, 

що всі проводи повністю увійшли в роз’єм і вперлися в його передню 

стінку (рис. 6.20, в) – щоб було чітко видно торці проводів (рис. 6.20, е). 

 

       
а) б) в) 
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а) б) в) 

 

Рисунок 6.20 – Монтажна схема закладення кабелю в роз’єм RJ-45 

 

6. Помістити конектор із встановленим кабелем в обтискувальні 

кліщі, потім плавно, але сильно зробити обтиск (рис. 6.21). 

 

   
 

Рисунок 6.21 – Обтиск роз’єму RJ-45 кліщами 

 

Монтажуючи екрановану виту пару, необхідно стежити за 

цілісністю екрана по всій довжині кабелю. Розтягування або вигин 

призводить до руйнування екрана та в результаті до зменшення опору 

наведенням. Дренажний дріт повинен бути з’єднаний з екраном 

роз’єму. 

На випадок невдалого монтажу кабелю в роз’єм необхідно закласти 

у кошторис більше конекторів, ніж доведеться обжимати, тому що не 

можна залишати конектори з неякісним монтажем для попередження 

зникнення трафіку на таких ділянках мережі. Якість монтажу доцільно 

підтверджувати результатами тестування. 
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6.2.5 Термінування «витої пари» в модулі, у розетки та 
патч-панелі 

 

Необхідною умовою ефективної експлуатації комутаційного 

обладнання для горизонтальних підсистем є використання 16-, 24- або 

48-портових патч-панелей у поєднанні з патч-кордом тієї ж або більш 

високої категорії. У конструкції патч-панелі використовуються 

розеткові модулі, тому послідовність дій під час термінування «витої 

пари» в патч-панель або розетку в більшості однакова.  

По-перше, необхідно виконати кільцеву підрізку оболонки кабелю і 

зняти ізоляцію та фольговий екран на 30-40 мм. Після цього треба 

роз’єднати пари одна від одної та від дренажного дроту (рис. 6.22). 

 

 
 

Рисунок 6.22 – Підготовка витої пари для монтажу в патч-панель 

 

Потім жили кабелю треба завести на контакти патч-панелі або 

розетки відповідно до кольорового маркування за стандартом Т568А 

або Т568В (див. рис. 6.6, в). Схема стандарту виконана безпосередньо 

на обладнанні засобами заводського маркування, кожному кольору 

відповідає чітко визначена цифра (рис. 6.23, в).  

 

 
а) б) 
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Номер контакту Колір провідника 

1 Біло-оранжевий 

2 Оранжевий 

3 Біло-зелений 

4 Синій 

5 Біло-синій 

6 Зелений 

7 Біло-коричневий 

8 Коричневий 

в) 
 

Рисунок 6.23 – Схеми монтажу витої пари в однопортову 

розетку (а), у двопортову розетку (б) з розкладкою кольорів 

за номерами IDC-контактів (в) 

 

Оскільки для монтажу кабелю застосовується метод створення 

контакту шляхом прорізання ізоляції (Insulation Displacement Connection, 

IDC), то зачищати ізоляцію жил не потрібно. 

Потім за допомогою ударного інструмента («ніж-метелик», 

наприклад, моделі HT-3140) забивають жили у контактний модуль 

(рис. 6.24). При цьому ніж модуля прорізає ізоляцію жили та врізається 

в контакт жили. Інструмент для закладення кабелю зазвичай має також 

ніж для автоматичної обрізки жил. 

 

 
 

 
 

Рисунок 6.24 – Термінування витої пари 

в розетку UTP з IDC-контактами 
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Після закладення жил у контакти кабель прикріпляють металевими 

скобами або стяжками до плати патч-панелі або розетки, дренажний 

дріт накручують на відокремлений гвинт. Для патч-панелі, крім того, 

клему проводу заземлення (жовто-зеленого) закладають під контакт 

заземлення (рис. 6.25). 
 

 
 

Рисунок 6.25 – Монтаж патч-панелі FTP IDC: 

1 – некоректний монтаж (задовге розплетення); 

2 – коректний монтаж; 

3 – провід заземлення PE (жовто-зелений); 

4 – гвинт для закріплення проводу заземлення; 

5 – посадочне місце під гвинт для закріплення дренажного дроту; 

6 – дренажний дріт. 

 

Після закінчення термінування витої пари в патч-панель або 

розетку треба приєднати кришку з маркуванням категорії до основи 

корпусу розетки або патч-панелі, поєднавши пази і злегка натиснувши. 

Якщо є додаткові кріплення, необхідно їх зафіксувати за допомогою 

викрутки. 
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Після цього патч-панель монтують у телекомунікаційну шафу, а 

розетку – на стінку.  

Використовуються також модулі типу Keystone Jack RJ-45 (рис. 6.26) 

для термінування витої пари без використання спеціального 

інструмента (англ. «toolless»). Такі модулі призначені для застосування 

в кабельних системах CAT. 5E (Class D) і завдяки своїй конструкції є 

універсальними – монтуються або безпосередньо на кабель «вита 

пара» або у розеткову рамку. Екранування модулів повинно відповідати 

екрануванню призначених для них роз’ємів (FTP або UTP). 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 6.26 – Термінування витої пари 

в модульні роз’єми KeyStone: а – UTP; б – FTP 

 

Безінструментальний монтаж кабелю в модульні роз’єми викорис-

товується в системах передачі даних із використанням технології 

10GBASE-T. У таких системах необхідно забезпечити зв’язування 

металу фольги, оплітки або дренажного дроту з металом екранованого 

модульного роз’єму.  

Методики термінування кабелю «вита пар» у модульні роз’єми для 

незахищеного (UTP) та екранованого (FTP) типів кабелю є однаковими, за 

винятком процедури його підготовки. Монтаж передбачає вертикальний 

тип закладення жил у контакти, дозволяє підключати одножильний 

(англ. «solid») кабель діаметром 22-26 AWG. Доцільно фольгу і 
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дренажний дріт кабелю типу FTP перед закладенням його у роз’єм 

відтягнути назад і закрутити навколо кінця кабелю, щоб забезпечити 

нерозривне з’єднання і ефективне заземлення. У середньому на 

термінування екранованої витої пари потрібно на 30 секунд більше ніж 

на термінування UTP. 

У таких СКС необхідно приділяти увагу реалізації системи 

електроживлення та заземлення, на основі якої буде працювати 

система передачі даних на базі мідних кабелів. Якщо система 

електроживлення або кабельна система не буде належним чином 

спроектована та/або змонтована, тоді переходи або різниця 

електричних потенціалів можуть призвести до імпульсних сплесків або 

утворення паразитного контуру із замиканням через землю, що, 

імовірніше, призведе до помилок під час передачі даних. 

Не рекомендується кріпити телекомунікаційні розетки на стіну за 

допомогою двосторонньої клейової площини, тому що після 

пересихання клею (2 – 3 міс.) або після декількох перемикань патч-

корду така площина відліпає від стіни та не забезпечує утримання 

розетки відповідно до проектної документації.  

Більш доцільним та надійним є монтаж розетки в короб або за 

допомогою кріпильного набору (дюбель та шуруп).  

Рекомендовані параметри дюбелів для настінного монтажу розеток, 

шурупів до них і відповідних отворів під дюбелі наведено в табл. 6.1. 

 

Таблиця 6.1 – Параметри дюбелів, шурупів до них і відповідних 

отворів (мм) 
 

Дюбель Отвір під дюбель Діаметр 

шурупа Діаметр Довжина Діаметр свердла Глибина свердлення 

5 25 5 30 3,5 – 4,0 

6 30 6 36 4,0 – 5,0 

6 40 6 46 4,0 – 5,0 

6 50 6 56 4,0 – 5,0 

 

 

6.3 Монтаж кабельних трас 
 

Усі існуючі системи кабельних трас можна розділити на три великі 

групи [109]: 

а) периметральні (парапетні) – які монтуються вздовж стін (рис. 6.27); 

б) нижнього розміщення – по підлозі (плінтусний) або під фальш-

підлогою; 

в) верхнього розміщення (у стелі або над фальшстелею). 


